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Ø σύγκρουση συμφερόντων 



Χρόνιες νευρολογικές καταστάσεις 
στα παιδιά

• Στατικές

• Εξελικτικές
• Περιγεννητικές

• Επίκτητες 



Γνωστικό αντικείμενο 
• Προ/περιγεννητικές

– Αναπτυξιακές ανωμαλίες
– Προωρότητα

• ΗΙΕ, PVL / IVH
– Περιγεννητικές λοιμώξεις 
– ΕΠ

• Λοιμώξεις
• ΑΕΕ
• Επιληψία
• Νευρομεταβολικές / εκφυλιστικές 
• Όγκοι 



Παιδοακτινολογική απεικόνιση

The benefits of medical imaging far 
outweigh the risks when children receive 
The Right Exam, ordered The Right Way, 

with The Right Radiation Dose 

• Swensen SJ. J Patient Saf 2014

«ασκείν περί τα νουσήματα δύο, 
ωφελέειν ή μη βλάπτειν». 



Συγγενείς ανωμαλίες 



Προγεννητική απεικόνιση 
ΜΤ εμβρύου

• Ενδείξεις
• Κοιλιομεγαλία
• Αγενεσία μεσολοβίου
• Ανωμαλίες οπισθίου βόθρου
• Μονοχοριονικές δίδυμες κυήσεις
• Οικογενειακό ιστορικό
• …….



31w+5 GA
ΥΗ: κολποκεφαλία





ΥΗ: Υποπλασία / 
αγενεσία σκώληκα

Δυσπλασία Dandy-Walker





22w GA
ΥΗ: κοιλιομεγαλία



«Επανέλεγχος» 
3,5 Υ – σπασμοί 



Ανωμαλίες ανάπτυξης του φλοιού
• Επιληψία ανθεκτική 

– 40% των παιδιών με μη ελεγχόμενη επιληψία 
• Νοητική καθυστέρηση και ανικανότητα 

• Μηχανισμός
– οποιαδήποτε ενόχληση κατά το σχηματισμό του 

εγκεφαλικού φλοιού (ιογενής, γενετική, αγγειακή κλπ)

• ΜΤ
– συμβολή στην αναγνώριση και τον καθορισμό της 

μορφολογίας της ανωμαλίας  
• Lee J. Korean J Pediatr 2017
• Barkovich J, ei al Brain 2012



Δομικές ανωμαλίες μετανάστευσης



Προτεινόμενα βήματα για τη γενετική διάγνωση 
των ανωμαλιών της ανάπτυξης του φλοιού 
(malformations of cortical development)

Ε, ΨΚΚ, ΝΚ, ύποπτη ανωμαλία από ΥΗ κύησης

Μετρήσεις / περίμετρος κεφαλής
Κλινική και νευρολογική εξέταση

Αναζήτηση δυσμορφίας

3-Τ MRI
Κατηγοριοποίηση ανωμαλίας 

Μονογονιδιακή ανωμαλία?

Chromosomal microarraySanger sequencing

Panel / Trio whole exome sequencing

Γενετική συμβουλευτική 

Lee J. Korean J Pediatr 2017



ΥΗ: υπερηχογένεια
παρεγκεφαλιδικού ημισφαιρίου



9 ετών – ΕΠ



Παρακολούθηση σε προγεννητικό 
ΥΗ εύρημα

ΜΤ εμβρύου 
• 23η εβδ.

• Επαναληπτική – 32η εβδ.

Νεογνό 
• ΥΗ εγκεφάλου

– Γέννηση
– ? παρακολούθηση

• ΜΤ εγκεφάλου 
– Νεογνική – τελειόμηνο
– 2ο έτος ΔΗ
– …..



Προωρότητα



Ιδιαιτερότητες απεικόνισης νεογνών

Χειρισμός
• Μειωμένη συνεργασία 
• Αστάθεια 



Χειριστής 
• Εκπαίδευση και εμπειρία
• Καλό θεωρητικό υπόστρωμα
• Σταθερό πρωτόκολλο



ΥΗ εγκεφάλου

IVH



PVL
Διαδοχικά ΥΗ 



ΥΗ εγκεφάλου στη ΜΕΝΝ
Ποιά πρόωρα?
• <30 εβδ. κύησης

– Μεγαλύτερος κίνδυνος για IVH (~ 95%)

• Όμως, και τα πρόωρα μετά τις 30 εβδ. κύησης 
μπορεί να έχουν τυχαίες ανωμαλίες… 

• Σύσταση: 
Routine screening cranial ultrasound examinations are 
recommended for all infants born at 32 weeks’ gestation 
or earlier.

• Paed Child Health 2001



ΥΗ εγκεφάλου στη ΜΕΝΝ
Πότε?

• IVH
– προγεννητικά ή άμεσα περιγεννητικά ~ 50% πρώτες 6-8 ώρες
– συνήθως μέχρι την 3η ημέρα ζωής 
– οποτεδήποτε στις 2 πρώτες εβδομάδες ζωής 

• PVL 
– από τη γέννηση, γίνεται όμως εμφανής στις 2 εβδομάδες ζωής 

• Σύσταση:
Routine cranial ultrasound examinations are recommended at 
about the second and the sixth weeks of life to predict long term 
outcomes; Early ultrasound examinations allow diagnosis of 
hemorrhagic lesions, and later ultrasound examinations can detect
cystic lesions or ventriculomegaly.

• Paed Child Health 2001
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ΜΤ εγκεφάλου 
Νεογνικό πρωτόκολλο

• axial T2W
• axial DWI (ADC)
• axial T1W
• axial T2*
• coronal T2W 3D
• sagittal T1W

• + cm
• MRV

http://www.google.gr/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&frm=1&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://clinical.netforum.healthcare.philips.com/global/Explore/Best-Practices/MRI/Pediatric-SENSE-Head-Spine-coil-simplifies-infant-studies&ei=WCn7VLfOAYPxUsqVgdgL&psig=AFQjCNHGno5YyIxSrf1BO3A-3abL5DSGKw&ust=1425832625099321


36 εβδ 38 εβδ

40 εβδ 4 μηνών



Τελειόμηνο Πρόωρο Πρόωρο – PVL 



12 μηνών
Τελικές ζώνες

12 μηνών12 μηνών
PVL



Νευροαπεικόνιση των πρόωρων
Αλλαγές 
• Πιο συχνή χρήση ΜΤ

– Συμπληρωματική στα σειριακά ΥΗ εγκεφάλου 
– Το βάρος έχει μεταφερθεί στις 

• ήπιες, μη κυστικές βλάβες της λευκής ουσίας
• στικτές περιοχές αιμορραγίας 
• βλάβες της παρεγκεφαλίδας

– Μαθησιακά και συμπεριφεριολογικά προβλήματα
– Οι παλαιότερα γνωστές πιο βαρείες βλάβες 

• απαντώνται λιγότερο συχνά
• συνοδές σημαντικές αναπηρίες, όπως ΕΠ

• de Vries LS, et al. Neuropediatrics 2015



Τι μάθαμε από τη νευροαπεικόνιση στα 
πολύ πρόωρα νεογνά 
• Εμμένουσα αύξηση ηχογένειας περικοιλιακής λευκής 

ουσίας 
– δεν σχετίζεται με μείωση του όγκου του εγκεφάλου στη 

διορθωμένη τελειόμηνη ηλικία 

• Διάχυτη αύξηση έντασης σήματος λευκής ουσίας (DEHSI)
– δεν επηρεάζει τη νευροαναπτυξιακή πρόγνωση στους 36 μήνες 
– δεν πρέπει να θεωρείται νόσος της λευκής ουσίας 

• Graca AM, et al. Neonatology 2014
• Calloni SF, et al. Radiol Med 2015



Νεογνικό ΥΗ και αναπτυξιακή καθυστέρηση 
στα 2 έτη σε πολύ πρόωρα νεογνά 

• Μεγάλη πολυκεντρική μελέτη 
– Σχέση υπερηχογραφικά διεγνωσμένων εγκεφαλικών βλαβών και 

αναπτυξιακής καθυστέρησης στου 24 μήνες ΔΗ

• Εστιακές βλάβες και διάχυτη βλάβη της λευκής ουσίας 
που φαίνονται ως καθυστερημένη κοιλιομεγαλία
σχετίζονται με καθυστερημένη νοητική και ψυχοκινητική 
εξέλιξη

• O’Shea TM, et al. Pediatrics 2008



Νεογνική ΜΤ σε πολύ πρόωρα 
Προγνωστική αξία?
• Πρόβλεψη παιδιών υψηλού κινδύνου 

– χρήζουν επιτήρησης και πρώιμης παρέμβασης 

• Κατάλληλα εκπαιδευμένους παιδοακτινολόγους
• Να ερμηνεύεται σε σχέση με άλλες κλινικές και 

κοινωνικές πληροφορίες 
• Σύσταση για ΜΤ στην τελειόμηνη ηλικία σε ΟΛΑ τα πολύ 

πρόωρα νεογνά 
• Anderson PJ, et al. Semin Perinatol 2015



Λοιμώξεις 



Λοίμωξη CMV 1ου τριμήνου
29+3 fetal MRI

1η ημέρα 



Λοίμωξη CMV 1ου τριμήνου
8 εβδ. MRI



Νεογνό με 
περιγεννητική φλεγμονή 



3 ετών εγκεφαλοπαθητικό

Νεκρωτική εγκεφαλίτιδα 
σε έδαφος γρίπης Α



ΑΕΕ



Νεογνό με σπασμούς 1ου 24ώρου, εργώδης τοκετός 
3η ημέρα ζωής

Αρτηριακό 
Ισχαιμικό νεογνικό 



Βρέφος με εστιακούς σπασμούς μετά από 
καρδιοχειρουργική επέμβαση

Αρτηριακό 
Ισχαιμικό βρεφικό 



τελειόμηνο – 12 ημ., περιγεννητικό stress και σπασμοί
6 εβδ. 

* *

*

ΗΙΕ



Εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ)



ΕΠ – Νευροαπεικόνιση

Σύσταση Αμερικανικής Ακαδημίας Νευρολογίας
– Όλες οι περιπτώσεις άγνωστου αιτιολογίας ΕΠ θα 

πρέπει να απεικονίζονται 

– Ευρήματα: ανωμαλία λευκής ουσίας 
• + ανωμαλία φλοιού σε ημιπληγία 
• 10% αναπτυξιακές ανωμαλίες
• 17% καμία ανωμαλία στη ΜΤ

• Krageloh-Mann, Horber V. Dev Med Child Neurol 2007
• Korzeniewski SJ, et al. J Child Neurol 2008



ΕΠ – Προγνωστικά ευρήματα στη ΜΤ 

• Έκταση αλλοιώσεων 
• Εντόπιση αλλοιώσεων

– έχουν σχέση με κινητικότητα άκρων, ιδιαίτερα των άνω 
– οπίσθιο σκέλος της έσω κάψας

• ανεξάρτητα από τη χρονική στιγμή της βλάβης

• Mailleux L, et al. Front. Hum. Neurosci 2017



ΕΠ – fMRI

Lampe R, et al. Orthopedic Reviews 2009

• προκύπτει μια 
αναδιοργάνωση της 
εγκεφαλικής 
δραστηριότητας 

• αντισταθμίζονται οι 
ελλείψεις 



Hinojosa-Rodriguez M, et al. NeuroImage: Clinical 2017 

Ογκομετρική ΜΤ 
στην τελειόμηνη ΔΗ

c-PVL 

Ογκομετρική ΜΤ σε 
8 ετών υγιές παιδί



Hinojosa-Rodriguez M, et al. NeuroImage: Clinical 2017 

Term 2yo

• Πρόγνωση στην τελειόμηνη ηλικία: ΕΠ (κάποιας μορφής)

• Η παρουσία κύστεων στην c-PVL μπορεί να χαθεί στην πορεία της 
διετίας – σύσταση για ΜΤ στην τελειόμηνη και επανάληψη για έτη 



Προωρότητα και αιμάτωση εγκεφάλου 

• Arterial spin labeling MRI
• Tortora D, et al. NeuroImage: Clinical 2017 

DTI
Perfusion maps
σε 3 πρόωρα με 

διαφορετική 
πρόγνωση 



Επιληψία 



Ενδείξεις απεικόνισης σε επιληψία

Απεικόνιση

• Ηλικία <2 έτη
• Εστιακοί σπασμοί 

– Εστιακό ιστορικό, παθολογική κλινική 
εξέταση, εστιακές ανωμαλίες ΗΕΓ

• Αναπτυξιακή παλινδρόμηση
• Σύνδρομο γενικευμένης 

συμπτωματικής επιληψίας
• Ενδροκράνια υπέρταση
• Ιστορικό status
• Άτυπη πορεία καλοήθους κροταφικής 

επιληψίας

ΟΧΙ απεικόνιση

• Παιδική αφαιρετική επιληψία
• Εφηβική αφαιρετική επιληψία 
• Εφηβική μυοκλωνική επιληψία 
• Καλοήθης κροταφική επιληψία 

Gaillard WD, et al. Guidelines for imaging infants and children 
with recent-onset epilepsy. Epilepsia 2009



Απεικόνιση επιληψίας 
Πώς? ΜΤ

• Πρωτόκολλο επιληψίας 
– 3D
– Σκιαγραφικό ΟΧΙ ρουτίνα

• όγκους, αγγειακές 
δυσπλασίες, φλεγμονές 

• <2 έτη ειδικές ακολουθίες
– Ατελής μυελίνωση

• Καταστολή 
• Παιδοακτινολογική εκτίμηση 

Πότε?

• Έναρξη 
• Επανέλεγχος ανά 6 μήνες 

– (-) ΜΤ με εμμονή συμπτωμάτων
• >24-30 μήνες 

– Χρόνια επιληψία 

• Jeon TY, et al. Korean J Radiol 2017
• Gaillard WD, et al. Epilepsia 2009



Χρόνιες νευρολογικές νόσοι στα παιδιά 
Περιγεννητικές

• Στατικές
– Νοητική στέρηση
– Εγκεφαλική παράλυση (ΕΠ)

– PVL
– HIE
– Επιληψία 
– Σύνδρομα (αταξική) 

• Εξελικτικές
– ΑΕΕ  

Τι μας ενδιαφέρει?
 Γλοίωση / μυελίνωση

 Έσω κάψα
 Φλοιός

 Μεσολόβιο
 Παρεγκεφαλίδα

Πότε?
 Διάγνωση - πρόγνωση
 Αλλαγή κλινικής εικόνας 
 Ανθεκτικότητα θεραπείας



ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑ
Χρόνιες νευρολογικές παθήσεις 

• Η νευροαπεικόνιση συμβάλει στη χαρτογράφηση 
κινδύνων για κακή πρόγνωση και την αξιολόγηση νεογνών 
υψηλού ρίσκου 

• ΥΗ – εξέταση πρώτης γραμμής στη ΜΕΝΝ και στα βρέφη 
με ανοιχτή πηγή

• Η απεικόνιση του νεογνικού και εμβρυικού εγκεφάλου με 
ΜΤ έδωσε φως στις διαδικασίες ωρίμανσης που 
συμβαίνουν πριν και μετά τη γέννηση

• ΜΤ - έχει επείγουσα θέση σε νεογνική ισχαιμική βλάβη 
– μελέτη φλοιού, λευκής ουσίας, μεσολοβίου, παρεγκεφαλίδας

• Η αλλαγή της κλινικής εικόνας επιβάλλει απεικόνιση 



Συμπέρασμα 

• Νευροαναπτυξιακή πρόγνωση μέσω ΜΤ 
– Κινητική εξέλιξη 

• Μέτριες και σοβαρές ανωμαλίες λευκής ουσίας
– Νοητική – μαθησιακή εξέλιξη

• Μεσολόβιο, βασικά γάγγλια, λευκή ουσία   

• Νέες τεχνικές ποσοτικής νευροαπεικόνισης
– αποσαφήνιση δομικών, συνδεσμικών και 

λειτουργικών ανωμαλιών του εγκεφάλου με μη 
επεμβατικό τρόπο

– περισσότερη αξία σε ήπια ή διάχυτα πρότυπα 
περιγεννητικής κάκωσης 
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